
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 
 

  महानगरपा	लकेया बुधवार, �दनांक 19/07/2017 रोजी भरले!या माहे जुलै म�ह#याया 

सव%साधारण सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची मा�हती सं-./त आ1ण मसुदा 2व3पात 

खाल5ल6माणे आहे. :- 

 

�वषय �. 04.  

�दनांक 19 जुलै 2017 

क9 : शासन पुर2कृत अमतृ अ	भयानांतग%त सन 2016-17 ह?रत 

.े@ Aवकास (Green Space Development) अतंग%त 62ताव 

सादर करRयाया 62तावाबाबत, आयुSतांच े �दनांक 12/06/2017 

च ेप@ T. नमंुमपा/उदयान/775/2017. 

ठराव �. 1846. 

�दनांक 19 जुलै 2017 

          "क9 : शासन पुर2कृत अमतृ अ	भयानांतग%त सन 

2016-17 ह?रत .े@ Aवकास (Green Space Development) 

अतंग%त 62ताव सादर करRयाया कामासंबंधातील 62तावात नमूद 

करRयात आले!या बाबींसह, एकूण रSकम Y. 1 कोट5, 52 लाख, 

27 हजार, 022 मा@ इतSया अपे-.त खचा%स, सुचAव!या6माणे, 

6शासक[य मंजुर5 देRयात यावी."  

9नण�य - मंजूर 

�वषय �. 05.  

�दनांक 19 जुलै 2017 

कोपरखरैणे Aवभागातील \	मकनगर झोपडप_ीत मल`न:2सारण 

वा�ह#या टाकणेया 62तावाबाबत, आयुSतांच े�दनांक 10/03/2017 

च ेप@ T. नमंुमपा/श.अ./374/2017. 

ठराव �. 1847 

�दनांक 19 जुलै 2017 

          "कोपरखरैणे Aवभागातील \	मकनगर झोपडप_ीत 

मल`न:2सारण वा�ह#या टाकRयाया कामासंबंधातील 62तावात 

नमूद करRयात आले!या बाबींसह एकूण रSकम 3. 53 लाख, 44 

हजार, 879 मा@ इतSया खचा%स, सुचAव!या6माणे, 6शासक[य 

मंजुर5 देRयात यावी." 

9नण�य - मंजूर 

�वषय �. 06.  

�दनांक 19 जुलै 2017 

नवी मंुबई महानगरपा	लका Aवªमान .े@ाची Aवकास योजना तयार 

करणेकामी खाजगी सं2थेची `नयुSती करणे ऐवजी Aवकास योजनेची 

काय%वाह5 महानगरपा	लकेया नगर रचना Aवभागामाफ% त करRयाया 

62तावात नमूद करRयात आले!या बाबींसह, Aवकास योजना तयार 

करणेकामी महासभेचा �दनांक 22/08/2013 रोजी मंजूर ठराव  T. 

332 मhये अशंत: फेरबदल क3न खाजगी सं2थेची `नयुSती करणे 

याऐवजी Aवकास योजनेसंबंधी महाराij 6ादे	शक व नगररचना 

अkध`नयम, 1966 च ेकलम 23 व 38 अ#वयेची संपुण% वैधा`नक 

काय%वाह5 महानगरपा	लकेया नगर रचना Aवभागामाफ% त करRयास, 

तसेच ठरावा6माणे वेळोवेळीची पुढ5ल वैधा`नक काय%वाह5 मा.आयुSत 

महोदय यांच े मा#यतेने नगर रचना Aवभागाने करRयास, 

सुचAव!या6माणे मंजुर5 देRयात यावी."   
  



ठराव �. 1848. 

�दनांक 19 जुलै 2017 

          "नवी मंुबई महानगरपा	लका .े@ातील झोपडप¼ß 

भागामhये घरगतुी नळजोडणी मंजुर5 कर5ता काय%6णाल5 सुलभ 

करRयाया 62तावात नमूद करRयात आले!या नळ जोडणी 

मंजूर5कर5ता आवoयक कागद प@ े1) नळ जोडणीचा अज% 2) सन 

2000 पूवpच ेसवq.ण पावतीची छाया6त 3) आधारकाड%ची छाया6त 

सादर करणे. छाननी शु!क व सुर.ा अनामत रSकम प?रछेद 

Tमांक 4 मhये नमुद के!या6माणे आकारणी करणे आ1ण र2ता 

खोदाई शु!कात पूण% सुट देणे. सhया sया �ठकाणी साव%ज`नक 

नळखांब आहेत अशा झोपtयांया �ठकाणची पाणी देयकाची 

थकबाक[ रSकम दर चार म�ह#यातून एक ह/ता या नुसार तीन 

समान ह/तांमhये भरणा करणे, तसेच sया �ठकाणी साव%ज`नक 

नळखांब अि2तvवात नाह5त. अशा �ठकाणी पाणी देयक `नरंक करणे 

या धोरणाvमक `नण%यास महाराij महानगरपा	लका अkध`नयम 

कलम T. 66 (1) नुसार, 62तावात नमूद करRयात आले!या 

बाबींसह, सुचAव!या6माणे, मंजुर5 देRयात यावी." 

9नण�य - =थ?गत 

  

 

                                                                   सहA/- 

(?चDा बा�व=कर) 

महानगरपा�लका स?चव, 

नवी मुबंई महानगरपा�लका. 
 


